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Innstillinger / Settings 
 

Meny instillinger / Dashboard settings 
Fabrikk instillinger / Default 

settings 
10 inch 8 inch 

Rød / Red = ikke forandre / do not modify 36V 48V 52V 36V 48V 

P0 Hjul diameter / Wheel diameter 10” 10” 10” 8” 8” 

P1 Batteri kutter ved / Cut-off voltage 31.5 41.5 43 31.5 41.5 

P2 Ant magneter i motor / Number of motor pole 
pairs 

15 15 15 15 15 

P3 Speedometer 0 0 0 0 0 

P4 Målestandard / Unit measurment 0 0 0 0 0 

P5 Start modus / Start mode 
0 = Ved gassberøring / Instant start 
1 = Sparke i gang / Kick-push start 

1 1 1 1 1 

P6 Cruise control 
0 = Av / Off 
1 = På / On 

1 1 1 1 1 

P7 Gass regulator / Throttle start 
0 = Myk / Soft 
1 = Rask / Fast 

0 0 0 0 0 

P8 Max power 
0 – 100% 

- - -   

P9 Ikke i bruk / Un-used      

 

 

 

 

 

 

 



Meny-instillinger / Dashboard settings 

 

 

 
1 = På/av / Power button 
 
2 = Modusvalg / Mode button 

 

Meny-instillinger / Dashboard settings 
 

 

 
For å komme inn i settings meny, trykk 
ned power + mode samtidig i et par 
sekunder. Trykk mode for å velge 
mellom P0 – P9. 
Trykk power for å forandre tallet - mode 
øker tallet, power senker tallet. 
Vent et par sekunder for å komme 
tilbake til hovedmenyen. 
 
 
To enter settings mode, press  power +  
for a few seconds. Press mode to 
choose between P0 – P9. 
Press power to change setting – mode 
increases value, power decreases value. 
Wait a few seconds to return to main 
menu. 

 

 



Hovedmeny / Main menu 

 

 

 
Når du er i hovedmenyen, trykk mode 
for å kjøre gjennom moduser som 
følger: 
 
TIMETRIPODOCHA 
(tension/voltage)DSTCH TIME 
 
 
 
While dashboard powered on, press 
mode to cycle through modes in the 
following order: 
 
TIMETRIPODOCHA 
(tension/voltage)DSTCH TIME 
 

 

Farts-modus instillinger / Speed mode select 
 

 

 

Når du er i hovedmenyen, trykk power 
for å forandre farts-modus. Trykk mode 
for å forandre farts-modus (0 = sakte, 2 
= semi, 3 = fort). 
 
 
While dashboard is on, press power to 
enter speed mode selection. Press 
mode to change speed mode (0 = slow, 
2 = semi, 3 = fast). 

 

 



Moduser / Modes 

TID / TIME 
 

Tid gått fra sykkel slått på. 
Resettes automatisk når power av. 
 
Time elapsed 
Automatic reset when power off. 

TRIP-TELLER / TRIP 
 

Trip – distanse kjørt. 
Hold inne mode for å resette trip-telleren. 
 
Current trip mileage. 
Hold in mode to reset. 

ODO 

 

Distanse totalt kjørt  
 
Total mileage 

CHA 

 

Antall oppladinger (telles om/fra spenningen (volt) 
er lavere enn cut-off volt). 
 
Number of charging’s (count if voltage is under cut-
off voltage). 

 

 

 
Nåværende spenning (volt) - verdi 
 
Current voltage 

DST 

 

 
Ikke i Bruk 
 
Not in use 

CH TIME 

 

Telefon-lader (USB-kontakt bak gass-spaken). 
Tid gått. 
 
Phone charging (USB behind dashboard). 
Time elapsed. 

  
 

 

 

 



Cruise kontroll / Cruise control 

 

Cruise-kontrollen gjør at du kjører med farten du ønsker uten å holde inne gass-hendelen 
– nyttig ved lengre turer. 

Slå på: Hold ønsket hastighet i noen sekunder. 

Slå av: Bruk brems eller juster på gass-hendelen. 

 

The cruise control maintains the current speed without holding the accelerator trigger – 
convenient during longer rides. 

Engaging: Hold the throttle trigger for a few seconds at desired speed. 

Disengaging: Use the brakes or pull the trigger accelerator. 

 

 

Feil-meldinger / Failure diagnostics 

 

 

 
 
 
 

1. Feil med bremselys 
 
 
 

2. Feil med motor 
 
 
 

3. Feil med gass-hendel 
 
 
 

4. Feil på kontroll-boks 
 
 
 

5. Feil med diplayet 

 



Tips og råd til bruk 
 

• Du kan bytte mellom soft start og fast start -modus. Det står forklart i diagrammet. 
  
• Det er USB-utgang for lading av mobilen på undersiden av speedometeret/ kontrollenheten. 

Pass på å lukke igjen gummipakningen etter bruk, da speedometeret tåler dårlig fukt. 
  
• Sykkelen har Cruise control. Dersom du holder samme fart i rundt 10-20 sekunder så kan du 

slippe opp gassen og kjøretøyet vil fortsette i samme fart. For å slå av og på dette ,se i 
diagrammet som følger med. 

  
• IKKE gjør endringer på program P0,P1,P2,P3. ( markert i rødt vi diagrammet) 

  
• Ha igjen lokket til ladeporten til enhver tid når du ikke lader den. Det er ikke bra å få fukt inn 

der (sølepytter, generell luftfuktighet, snø). 
 

• Lad sykkelen under oppsyn, grunnet brannfaren som følger alle type ladere og batterier. 
IKKE LAD OM NATTEN!! 

  
• Det er lurt å låse sykkelen. Det beste er å kjøpe en lang sykkellås  og låse enheten fast i 

rammen( aluminumsfarget del) mellom ståplate og styrestag. Låsen må i så fall tas ut før du 
legger sykkelen sammen. 

  
• Sykkelen er sammenleggbar.  

 
• Noen skruer kan løsne over tid, av vibrasjoner og normal bruk. Sjekk jevnlig skruer i 

sammenleggsmekanismen og etterstram der nødvendig. Opplever du at skruer glir opp 
regelmessig, anbefaler vi en dråpe Locktite gjengelås på tuppen av hver problemskrue. 

   
• Klemmen på styrestaget skal sitte veldig stramt. Det er en skrue på andre siden av klemmen 

som kan regulere dette. Du trenger ikke klemme klemmen helt ned for at styret sitter trygt, 
men sitter det for løst kan du oppleve at styret plutselig forsvinner ned i staget under kjøring. 

  
• Sykkelen er ikke vanntett, Det går fint å kjøre den i lett regn og gjennom sølepytter, men ikke 

la den stå ute i regnvær da spesielt speedometeret /kontrollenheten mest sannsynlig kommer 
til å bli skadet. 

  
• Batteriet har ikke godt av å stå tomt. Det har heller ikke godt av å lades helt ut. På samme 

måte som alt annet av oppladbare batterier trives batteriet best på mellom 50-75%. Det 
lureste du gjør for å ivareta batterihelsen er å flekklade enheten når den ikke er i bruk. 

  
• Dersom du ønsker mobilholder eller koppholder anbefaler vi å kjøpe RAM mounts system til 

dette. Fins i vår nettbutikk 
  

• ALDRI sett bort kjøretøyet med tomt batteri. Dette vil raskt ødelegge batteriets evne til å ta i 
mot lading og holde på strøm. 


	Tips og råd til bruk

